UCHWAŁA NR XXVIII/203/2018
RADY GMINY ZĘBOWICE
z dnia 16 stycznia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2018 rok
Na podstawie art. 4¹ ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487), Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy
Zębowice na rok 2018, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Program stanowi część strategii integracji
i rozwiązywania problemów społecznych Gminy Zębowice.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Zębowice
Gabriela Buczek
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Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/203/2018
Rady Gminy Zębowice
z dnia 16 stycznia 2018 r.
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA
TERENIE GMINY ZĘBOWICE NA 2018 ROK
Samorządy gmin na mocy ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi są odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów alkoholowych
w społecznościach lokalnych. Zgodnie z art. 4¹ ust 1 ustawy, prowadzenie działań związanych
z profilaktykom i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób
uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy.
Zadania te w szczególności obejmują:
1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu,
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności
dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także
działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych,
4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15
ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów
integracji społecznej.
Realizacja zadań jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych, który corocznie uchwala Rada Gminy.
Na realizację zadań określonych w tej ustawie, gminy posiadają własne środki finansowe,
pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
W okresie od stycznia do grudnia 2017 r.:
1) Odbyło się 12 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2) Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wpłynęło 6 wniosków
o skierowanie na badanie w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego (wnioski z: Komisariatu Policji w Dobrodzieniu, GOPS-u
Zębowice, Zespołu Interdyscyplinarnego w Zębowicach, członków rodzin).
3) GKRPA w przypadku 1 osób wystąpiła z wnioskiem do Sądu Rejonowego o wszczęcie
postępowania w przedmiocie leczenia odwykowego,
4) Przeprowadzono 3 kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, pod kątem
przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości, a w szczególności w przedmiocie sprzedaży
alkoholu nieletnim,
5) GKRPA wydała 6 opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą Rady Gminy,
- 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla sklepów oraz na sprzedaż napojów
alkoholowych dla gastronomii,
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6) GKRPA uzyskała 4 opinie badań biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
Mając na uwadze obowiązki wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, gmina podejmuje do
realizacji następujące zadania:
I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu:
1. Współpraca z Poradnią Odwykową w Oleśnie w celu objęcia leczeniem ludzi z problemem
alkoholowym z terenu Gminy Zębowice.
2. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie w sprawach dotyczących
pomocy prawnej i terapeutycznej rodzinom dotkniętym problemem alkoholowych.
II. Pomoc rodzinom, w których występuje problem alkoholowy:
1.Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
2. Wspieranie zgodnych z procedurą interwencji wobec przemocy domowej pod nazwa „Niebieskie
Karty” – organizacja konferencji.
3. Rozwijanie systemu wsparcia dla ofiar przemocy domowej, współpraca oraz przepływ informacji
pomiędzy instytucjami i organizacjami zajmującymi się pomocą socjalną, materialną, medyczną,
prawną i psychospołeczną,
4. Edukacja publiczna - przewodniki, ulotki, poradniki, broszury.
5.Dofinansowanie przejazdu osób w trudnej sytuacji finansowej do placówek lecznictwa
odwykowego.
III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży:
1.Tworzenie warunków dzieciom i młodzieży do zdrowego i trzeźwego stylu życia poprzez
dofinansowanie działań mających na celu organizację miejsc uprawiania sportu i wypoczynku
(kluby, świetlice, boiska sportowe).
2. Inicjowanie i dofinansowanie imprez kulturalno – sportowych promujących zdrowy styl życia.
3.Finansowanie działań profilaktycznych w szkołach w zakresie alkoholu, narkotyków, agresji
i przemocy.
4. Dofinansowanie Akcji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.
5.Dofinansowanie lokalnych imprez kulturalnych organizowanych dla dzieci, młodzieży,
społeczeństwa z naszego terenu promujących zdrowy styl życia.
6. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w tym letniego wypoczynku.
IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych:
1.Wspomaganie działalności Rad Sołeckich i Stowarzyszeń w zakresie organizacji zajęć dla dzieci
i młodzieży, promujących spędzanie czasu wolnego od uzależnień i przemocy.
2. Dofinansowanie do zakupu wyposażenia świetlic wiejskich.
3. Szkolenia członków GKRPA poszerzające umiejętności w kontaktach z osobami zgłoszonymi do
komisji.
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V. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
1. Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
1) Opracowanie corocznych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
2) Realizacja zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych,
3) Prowadzenie kontroli warunków sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
4)Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy dot. liczby punków sprzedaży napojów
alkoholowych oraz zasad ich usytuowania na terenie Gminy, opiniowanie wniosków o wydanie
i cofanie zezwoleń w przypadku naruszania zakazu sprzedaży nieletnim, nietrzeźwym, zakłócania
porządku publicznego w miejscu sprzedaży alkoholu lub w najbliższej okolicy.
5) Podejmowanie czynności zmierzających do objęcia leczeniem i rehabilitacją osób uzależnionych
od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego,
6) Występowanie do właściwego Sądu z wnioskiem o zastosowanie obowiązku poddania się
leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
2. Zasady wynagradzania
Alkoholowych:

członków

Gminnej

Komisji

Rozwiązywania

Problemów

1) Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje
wynagrodzenie z tytułu udziału w posiedzeniu oraz za wykonanie powierzonych czynności.
2) Wynagrodzenie za wykonanie powierzonych czynności, przysługuje za przeprowadzenie
czynności kontrolnych przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
3) Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje
wynagrodzenie za wykonanie czynności określonych w pkt 1) oraz 2), płatne przelewem na
rachunek bankowy w ostatnim dniu miesiąca.
4) Wynagrodzenie za wykonywanie czynności wymienionych w 1) oraz 2) wynosi 125 zł brutto.
5) Wynagrodzenie za wykonywanie czynności wymienionych w pkt 1 oraz pkt 2 dla
Przewodniczącej GKRPA wynosi 200 zł brutto.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Zębowice na 2018 rok jest integralna częścią STRATEGII
INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ZĘBOWICE
VI. Harmonogram wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie terenie Gminy Zębowice na
2018 r.

Planowane dochody: 36 200 zł
L. p
1
2
3

Planowane zadania
Dofinansowanie do Przychodni Odwykowej
(Olesno).
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych

4

Wynagrodzenia bezosobowe
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Koszt w PLN
3 800,00
10 400,00
12 000,00
10 000,00
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